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VISI, MISI, dan TUJUAN PENDIDIKAN 
POLTEKKES KEMENKES TASIKMALAYA 

Visi : 

Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Terdepan di Indonesia dalam 
menyiapkan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Profesional tahun 2019 

 
Misi : 
 
1. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan secara profesional 
2. Mengembangkan penelitian yang berkualitas 
3. Berpartisipasi aktif dalam mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan 

berkeadilan 
4. Membuat jejaring kemitraan dengan institusi lain dalam rangka optimalisasi 

fungsi Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya 
5. Memupuk jiwa kewirausahaan seluruh Civitas Akademika Politeknik 

Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya 
 

Tujuan Pendidikan : 

1. Terselenggaranya pendidikan Tenaga Kesehatan yang 
berkualitas dan berdaya saing global 

2. Terlaksananya Penelitian sesuai standar 
3. Terlaksananya program pengabdian kepada masyarakat desuai 

dengan kebutuhan institusi dan masyarakat 
4. Terjalinnya kemitraan dengan institusi lain baik dalam maupun luar 

negeri 
5. Terbentuknya jiwa kewirausahaan pada seluruh Sivitas Akademika
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KATA PENGANTAR 

 

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memerlukan suasana yang 
kondusif yang berasaskan pada kebebasan untuk mengkaji dan menyampaikan 
pada khalayak, hasil pengkajian tersebut secara betanggungjawab dengan dilandasi 
pada kewenangan akademik dan etika metode ilmiah. 
 

Bahwa untuk menjamin terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pengembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, maka perlu 
ditetapkan prinsip-prinsip pelaksanaan kebebasan mimbar akademik dan 
kebebasan akademik, otonomi keilmuan di lingkungan Poltekkes Kemenkes 
Tasikmalaya. 
 

Kebebasan akademik adalah kebebasan Sivitas Akademika untuk mendalami dan 
mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggungjawab 
melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. 
 

Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh Dosen yang 
memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan 
bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan 
cabang ilmun yang digelutinya. 
 

Otonomi keilmuan adalah otonomi civitas Akademika pada suatu cabang Ilmu 
Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, 
mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut metode 
keilmuan, dan budaya akademik yang ada di lingkungan Poltekkes Kemenkes 
Tasikmalaya. 
 

Semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi Sivitas akademika Poltekkes 
Kemenkes Tasikmalaya untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang bermartabat 
dan sesuai dengan kaidah-kaidah metode ilmiah, prinsip-prinsip kebebasan mimbar 
akademik, dan otonomi keilmuan. Akhirnya kami mengharapkan agar semua pihak 
mengikuti pedoman ini. 

 
Tasikmalaya, 29 September 2015 

                                                                                     Direktur, 

 
 

                                                                                               Hj.Betty Suprapti, S.Kp.,M.Kes 
                                                                                            NIP.19580330198112001 
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Pasal 1 

Umum 

 
Dalam Peraturan Politeknik ini yang dimaksud dengan: 

1) Politeknik adalah Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya 

2) Direktur adalah Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya  

3) Dosen adalah dosen tetap Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya  

4) Mahasiswa adalah mahasiswa aktif PoliteknikKesehatan Kemenkes 
Tasikmalaya 

 

5)
 

Sivitas  Akademika  adalah dosen tetap dan mahasiswa aktif

Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya  

6) Kebebasan akademik adalah kebebasan Sivitas Akademika untuk 

mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

secara bertanggungjawab melalui pelaksanaan Tridharma 

Perguruan Tinggi. 

7) Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh 

profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah 

untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai 

sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. 

8) otonomi keilmuan adalah otonomi Sivitas Akademika pada suatu 

cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, 

mengembingkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan 

kebenaran ilmiah menurut kaidah-kaidah metode keilmuan, dan 

budaya akademik. 
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Pasal 2 

Asas 

1) Dalam penyelenggaraan pendidikan Teknologi berasaskan pada 

kebebasan otonomi keilmuan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan 

akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan. 

2) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui 

pembelajaran danlatau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi 

nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan 

kesejahteraan umat manusia. 

3) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

kemandirian dan kebebasan Sivitas Akademika dalam suatu cabang 

ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan atau olahraga yang melekat 

pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

dan atau olahraga yang bersangkutan, dalam menemukan, 

mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan 

kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin 

keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, dan atau olahraga. 

. 

Pasal 3 

Pelaksanaan 

 
1) Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, 

menerapkan, dan mengembangkanilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan 



3 
 

danberkualitassecaramasyarakatpengabdian kepada

bertanggungjawab. 

2) Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam 

menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan 

akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, 

diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan 

ilmiah lain yangsesuai dengan kaidah keilmuan. 

3) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud 

pada ayat( 2) : 

a) merupakan tanggung jawab setiap anggota Sivitas Akademika 

yang terlibat; 

b) menjadi tanggung jawab perguruan tinggi, atau unit organisasi 

di dalam perguruan tinggi, apabila perguruan tinggi atau unit 

organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam 

pelaksanaannya; dan 

c) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan. 

 

4) 

 

 

  

 

Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar 

akademik, setiap anggota Sivitas Akademika:

a) mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan

mutu akademik perguruan tinggi yang bersangkutan;

b) mengupayakan  agar  kegiatan  dan  hasilnya  bermanfaat  bagi

masyarakat, bangsa,negara, dan kemanusiaan; 
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c) bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan 

hasilnya, serta akibatnyapada diri sendiri atau orang lain; 

d) melakukannya dengan cara yang tidak bertentangandengan 

nilai agama,nilai etika,dan kaidah akademik; dan 

e) tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan 

umum 

Pasal 4 

Pemanfaatan 

 
Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh 

perguruan tinggi untuk: 

a) melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual; 

b) melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, 

hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia; 

c) menambah dan atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual 

bangsa dan Negara Indonesia; dan 

d) memperkuat daya saing bangsa dan Negara Indonesia. 

Pasal 5 

Penjaminan 

 
1) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, 

dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung 

jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan 

difasilitasi oleh Direktur Politeknik. 
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2)  Direktur mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivitas 

Akademika  melaksanakan  otonomi  keilmuan  secara  bertanggung 

jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan. 

Pasal 6 

Penutup 

 

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 

 

 

 

 Tasikmalaya, 29 Desember 2015
 Direktur, 

 

 

 

Hj. Betty Suprapti, S.Kp.M.Kes.
NIP.19580330198112001

 
  

MSI
Placed Image
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I. Kebebasan Akademik

Kebebasan      akademik    Politeknik    Politeknik     Kesehatan      Kemenkes 

Tasikmalaya  adalah   kebebasan  Sivitas  Akademika Politeknik  Kesehatan 

Kemenkes   Tasikmalaya   untuk   mendalami   dan  mengembangkan  Ilmu 

Pengetahuan dan Teknolog secara bertanggung jawab  melalui pelaksanaa 

Tri  Dharma.  Di  dalam pelaksanaan pendidikan,  penelitian  dan Pengabdian 

pada Masyarakat,Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya memberikan  

keleluasaan kepada seluruh sivitas akademikanya secara bertanggungjawab. 

 

  

 

II. Otonomi Keilmuan

Politeknik Kesehatan  Kemenkes  Tasikmalaya  memberikan   keleluasaan 

kepada  sivitas  akademika (dosen dan mahasiswa) untuk mengembangkan 

keilmuan sesuai dengan perkembangan ilmu kesehatandewasa ini. Otonomi 

keilmuan juga  diberikan seluas-luasnya  sesuai dengan  bidang  minat  ilmu 

Kesehatan secara  bertanggungjawab  diantaranya,  etika,  analisis,  desain 

dan implemetasi sistem. Hasil penerapan kebijakan otonomi keilmuan  adalah

adanya   peningkatan  partisipasi  dosen  dan  mahasiswa  dalam  berbagai 

kegiatan  ilmiah.  Pada dosen  terjadi  peningkatan  dalam kegiatan  penelitian 

dan  pengabdian  masyarakat  dan  pada  mahasiswa   dalam  mengembangkan 

penerapan keilmuan dalam kegiatan  PKM  (Program Kreativitas Mahasiswa)

serta berbagai aktivitas keilmuan lain.
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III. Kebebasan Mimbar akademik 

 
 Kebebasab mimbar akademik PoliteknikKesehatan Kemenkes Tasikmalaya 

adalah  kewenangan  yang  dimiliki  dosen   yang  memiliki  otoritas  dan 

wibawa  ilmu  untuk menyatakan s ecara terbuka dan  bertanggungjawab 

mengenai sesuatu yang berkenaan  dengan  rumpun  ilmu Kesehatan dan 

cabang-cabang    pada  ilmu  Kesehatan , dalam   melaksanakan  kebebasan 

akademik   dan    kebebasan mimbar     akademik    setiap    anggota  sivitas 

akademika  diPoliteknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya  

 

a. mengupayakan  agar  kegiatan  dan  hasilnya  dapat  meningkatkan 

mutu akademik , Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya  ; 

b. bermanfaat bagimengupayakan agar kegiatan dan hasilnya,

masyarakat , bangsa , negara dan umat manusia ; 

c. bertanggungjawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya 

serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain ; 

d. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan nilai agama, 

nilai etika, dan kaidah akademik ; 

e. Tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentigan umum. 

  

Contoh Pelaksanaan bagi dosen : 

 
1) 

 

Diberikan kebebasan dalam menentukan minat pengembangan Tri 

Dharma    selama   berkontribusi   pencapaian  visi   misi  Politeknik 

Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya  



9 
 

2) Diberikan kebebasan dalam memberikan pendapat tentang sesuatu 

yang berhubungan dengan akademik secara bertanggung jawab ; 

3) Diperlakukan sebagai mitra sejajar dalam mendiskusikan hal-hal 

akademik ;  

4) Diberikan kebebasan mengekspresikan pendapatnya dalam mailing 

list dan website program studi seputar hal-hal yang berhubungan 

dengan akademik ;  

5) Memiliki hak bertanya, hak untuk mengkritisi atau hak untuk 

memberikan masukan kepada program studi atas berbagai 

permasalahan akademik ;  

6) Diberikan kebebasan untuk mengikuti aktivitas yang terkait dengan 

pengembangan akademik baik di kampus maupun di luar kampus . 

 

Bagi mahasiswa: 

 
1) Diberikan kebebasan dalam memberikan pendapat tentang sesuatu 

yang berhubungan dengan akademik secara bertanggung jawab ; 

2) Diberi hak untuk mendapatkan informasi komponen nilai akhir 

mata kuliah yang diambilnya ; 

3) Memiliki hak bertanya, hak untuk mengkritisi atau hak untuk 

memberikan masukan kepada program studi atas berbagai 

permasalahan akademik ; 

4) Diberikan kebebasan untuk mengikuti aktivitas yang terkait dengan 

pengembangan akademik baik, maupun non akademik di kampus 

maupun di luar kampus seperti mengikuti pertandingan tingkat 

regional, nasional dan internasional ;  
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5) Memiliki hak untuk menemui dosen wali/Pembimbing Akademik, 

dosen pembina mata kuliah yang diambilnya, dosen penanggung 

jawab keilmuan dan dosen pembimbing skripsi berdasarkan 

kesepakatan antara mahasiswa dan dosen, 

  

IV. Pemanfaatan 

 

 

Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik Politeknik Kesehatan 

Kemenkes  Tasikmalaya,  dimanfaatkan  oleh  seluruh   program    studi   serta 

civitas untuk :

 

 

a. Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual ; 

b. Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alam, 

hayati dan sosial budaya bangsa dan persyarikatan ; 

c. Menambah dan meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa 

dan negara Indonesia ;  

d. Memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia. 

 

 

V. Penjaminan 

 
  a. Kebebasan akademika,     kebebasan     mimbar    akademik   serta

otonomi      keilmuan       di      Politeknik       Kesehatan    Kemenkes 
Tasikmalaya        merupakan tanggungjawab      pribadi     sivitas 
akademika   yang   wajib dilindungi   dan   difasilitasi  oleh Institusi

 

 

b.  

    
Pimpinan    mengupayakan    dan   menjamin  agar  setiap  anggota 

sivitas     akademika    melaksanakann   otonomi   keilmuan  secara 

bertanggunjawab      sesuai       dengan        ketentuan       peraturan 

perundanganan.
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